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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم. 
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،عالمينالحمد رب ال

 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الترمذي 
 ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل :باب

 عن سلمة أبي بنت زينب عن أبيه عن عروة بن هشام عن عيينة بن سفيان حدثنا قال: عمر أبي ابن حدثنا
 يا :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- النبي إلى لحانم   بنت سليم أم جاءت :قالت -ماهرضي هللا عن- سلمة أم

 يرى  ما مثل المنام في رأت هي إذا -غسالا  تعني- المرأة على فهل الحق من يستحيي ال هللا إن :هللا رسول
 .سليم أم يا لنساءا فضحت :لها قلت :سلمة أم قالت «فلتغتسل الماء رأت هي إذا نعم» :قال ؟الرجل
 يرى  ما مثل المنام في رأت إذا المرأة أن الفقهاء عامة قول وهو ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

 وخولة سليم أم عن الباب وفي :قال والشافعي الثوري  سفيان :يقول وبه ،الغسل عليها أن فأنزلت الرجل
 .وأنس وعائشة

أجمعين أما  وأصحابهنبينا محمد وعلى آله  ،بارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم و  ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
ذا رأت ما يعني من االحتالم ترى أنها ت   "المنام مثل ما يرى الرجل ما جاء في المرأة ترى في :باب" جامع، وا 

ماء  ،الحال إما أن ترى الماء بارزا   ره، فال يخلوزوجها أو من غي يرى الرجل في المنام ورأت أنها تجامع من قبل
ن وا   النساء شقائق الرجال،و الرجل فهي كيث الباب وغيره، دعلى ما في ح يجب عليها الغسل النطفة فإنه حينئذ  

 لكن ليس عليها غسل. و  ،الماء فهذا من تالعب الشيطان لم تر  
 زيناب عان أبياه عان عاروة بان هشاام عن عيينة بن نسفيا حدثنا قال: عمر أبي ابن حدثنا" :-رحمه هللا-قال 
 إلاى"بسن مالسك وهي أم أنسس  "ملحان بنت سليم أم جاءت :قالت" عن أمها أم سلمة سلمة أم عن "سلمة أبي بنت
 هسذه الجملسة قسدمتها تمهيسدا   "الحاق مان يساتحيي ال هللا إن :هللا رساول ياا :فقالات -صلى هللا عليه وسلم- النبي

ألن لسو سستلت مباشسر   دمسة لستلإ إلسى المو سوت التسي تر سده فجساءت بهسذه المق ،يستحيا من ذكره ذكر ما لعذرها في
سسسيما عنسسد النسسساء أو مسسن النسسساء هسسذا شسسيء ينبسسو عنسسه السسسمع والفطسسر  المسسستقيمة فسسي م سسل هسسذه  بسسدون مقسسدمات ال

الرجسسال، ونسسساء األنصسسار جسسود عنسسد النسسساء أك سسر منسسه عنسسد و الحيسساء السسذن يمنسسع مسسن النطسسق بهسسذا الكسسالم م ،األمسسور
 "قالت أم سليم: يا رسول هللا إن هللا ال يساتحيي مان الحاق" ألن الحياء لم يمنعهن من معرفة الحسق مدحن بهذا 

ويظهسر أ سر ذلسك فسي حسال الجسزم فعنسد قسر ، إذا قلست:  "ال يسستحي"في لغة قسر ،، وبيساء واحسد  عنسد تمسيم  نيبياء
 «إذا لسم تسست   » وعلسى لغسة تمسيم تقسول: مسن أجسل الجسزم وأبقيست ال انيسة،  حسذفت واحسد بياء واحسد  «لم تستحي إذا»

بيسساء الحسسديث  در لسسم خسسرح الحسسديث فسسي كتسساب األدب أو  واإلمسسام البخسسارن  «تئصسسنع مسسا شسساف تسسست    إذا لسسم»بكسسسر ، 



 تسست   بساب إذا لسم »ألن واحد  حذفت للجزم وبقيت واحد  على لغة قسر ،، والترجمسة قسال:  «إذا لم تستحي» واحد 
 على لغة تميم.  «صنع ما شئتاف
َ اَل َيْسَتْحي ي َأن َيْضر َب َمَثالا المراد بالحياء هنا المنفي  "إن هللا ال يستحيي من الحق"  [( سور  البقر 26)] {}إ نَّ َّللاَّ

، ومفاده أنه يستحي من الباطل "من الحق يال يستحي" كما في هذا الحديث وفي اآلية أي ا   -جل وعال-هللا 
ن جاء بصيغة  -جل وعال-وا  بات الحياء هلل  مقرر عند أهل السنة والجماعة على ما يليق بجالله وعظمته، وا 

 يؤولهالنفي لكن النفي له مفهوم مقرر فإذا كان ال يستحي من الحق فمفهومه أنه يستحي من  ده، وبع هم 
ذا جاءت الصفة منفية فإن كان مقابلها مؤكد االمتنات فال يمتنع من قول الحق،  هذا الزم االستحياء ،تباالمتنا وا 

فإن هللا ال »الملل من المخلوق مؤكد من صفته الملل  «فإن هللا ال يمل حتى تملوا»مجزوم به فهو مراد، كما في 
ن كان منفيا   -جل وعال-فإ بات الملل هلل  «يمل حتى تملوا إال أنه مرتب على أمر محقق  من هذا النص وا 
ن  -جل وعال-من أهل العلم، ومنهم من لم ي بت الملل هلل  فت بته من أ بته وقال: إن معنى الحديث ال يمل وا 

ن مللتم كما في قولهم ينقطع خصمه، ال ينقطع حتى  أو المناظر ا  الخطيب أو الشاعرإن فالن :مللتم، ال يمل وا 
ال ذم ن انقطع لكن ك ،ليست بصفحة مدح ؟إذا انقطع بعد انقطات خصمه هل هذه صفة مدح وا  ونه ال ينقطع وا 

 في شرح البخارن وغيره من أهل العلم. -رحمه هللا-بن رجب اخصمه هذه صفة مدح، وهذا قرره الحافظ 
فالحياء الشرعي خير كله وال يتتي  عرفي، ىشرعي ومعن يطلق على معنىالحياء  "إن هللا ال يستحيي من الحق"

فإن دعه » :-عليه الصال  والسالم-النبي  الحياء فقال كان يعظ أخاه في إال بخير، وفي الصحي  أن رجال  
والحياء شعبة من شعب اإليمان ولم يرد ما يخصصه دليل على أن الحياء الشرعي  «الحياء ال يتتي إال بخير

، وأما ما يمنع صاحبه من قول أو عرفا   وهو الذن يبعث على ترك ما يذم به فاعله شرعا   ،ممدوح على كل حال
نكار يتمر وال ينهى ال فالن  :الباطل، واألمر والنهي والدعو  والتعليم هذا يسميه الناس حياء، يقولون  الحق وا 

ليس بحياء هو الخجل المذموم هذا خجل مذموم يستحي، وال يعظ وال يعلم يمنعه الحياء، هذا ليس بحياء هذا 
ن سمي عرف فهو  ا يمنع مما يمدح به شرعا  لكن هذ ،بجامع المنع مع الحياء الشرعي ،ألنه يمنع  حياء ا  وا 

 فهو ممدوح. ذم به شرعا  ، والحياء الشرعي يمدح مما ي  مذموم
وفي  "الرجل يرى  ما مثل المنام في رأت هي إذا -غسالا  تعني- المرأة على فهل إن هللا ال يستحي من الحق"

يعني المرأ   ،تغتسل في المنامرأت أن زوجها يجامعها  إذا "رأت أن زوجها يجامعها في المنام إذا" :رواية أحمد
  ألن قلبه معلق  رى أنه يجامع زوجته في المنام هذا ما في إشكالو  زوجها يجامعها والرجل يجامع زوجتهترى 

ه من امرأ  معلومة ها، وهذه المرأ  معلقة بزوجها دون غيره، لكن من رأى أنه يجامع غير زوجتر يبزوجته دون غ
نه ما رأى ذلك حتى : إأو نقول ؟إن النائم رفع عنه القلم فال يؤاخذ :أو نقول ؟هأو مجهولة هل في هذا ما يذم ب

ه ال تحل له، وقد عن ل أنه يرى أنه يجامع امرأ  أجنبيةألن هذا يحص ؟ترددت في ذهنه وعلى خاطره في اليقظة
ال ليس بالزم تكون من محارمه ال ح ؟هل هذا الزم وا   ؟صل هكذا اتفاقا  هل هذا نتيجة تفكير في حال اليقظة وا 

تشرئب إلى المحارم بخالف من  ، ال يوجد نفس سويةأنه اتفاقا  هذا في الغالب ؟ هو ممن يجامع محارمه نعم
أما كونه يجامع امرأ  أجنبية ليست من محارمه إذا كانت معلومة بعينها معروفة امرأ  الجيران  مسخت فطرته،

ال  ال امرأ  تحد وا عنها في مجلس وا  ب ن هذا بسب: إهذا قد يقول قائل ت له  م رأى أنه يجامعهاكذا ومدحوا 



في اليقظة يعني ال يؤاخذ عليه في اليقظة وهذا الكالم يجرنا إلى مستلة أخرى  التعلق الذن هو مجرد حديث نفس
قد تكون زوجته ليست على المستوى الذن يطلبه فال يمكن أن يعاشرها حتى يتخيل  وهي مما يك ر السؤال عنه

ألن التفكر والتخيل له نصيب في مستلة اإلقدام أو اإلحجام على الوطء،  وهذا موجود ويستل عنه ك ير  غيرها
ألن زوجته ليست على المستوى الذن ي يره  ... قصد زوجتياوهللا لو  أنا :يقولأنه هذه يك ر السؤال عنها، 

ال حقيقةصح أو في أو في شاشة رآهال كذا إما امرأ  ال بد أن أتخي :ويشجعه، يقول  يفة أو مجلة إما صور  وا 
   لها حقيقة ولها وجود في الواقعيتخيلها فماذا عن م ل هذا التخيل؟ وهل يختلف الحال فيما إذا تخيل امرأ  :يقول

أو على هذه الصور  أما إذا كانت ال حقيقة  ي يتخيل أن زوجته على هذه الهيئةيعن ؟أو تخيل صور  ال حقيقة لها
له  حتنس بحيث لوقد يغر ه بها  ،ه بها ر نفسه قد يغ، أما إذا كانت ذات حقيقة فإن ترديدها في ألمر سهلالها ف

 ،وعلى كل حال على اإلنسان أن يقنع بما رزقه هللا ،فرصة من ك ر  هذا التفكر وهذا التذكر يمكن ما يتورت عنها
لتحرن، إنما هي من أعمال أهل مد ، وهذه التخيالت ليست من أعمال أهل ا-جل وعال-وأن يستعف ليعفه هللا 

أو صورهن، أما من قصر نظره على زوجته فإن م ل هذا ال يحصل منه، وهللا إما بحقائقهن  ،النظر إلى النساء
 .المستعان

ا فيما تقدم وعرفن ،رأت ذلك يجب عليها الغسل أن المني الموجب للغسل، إذا "«الماء رأت هي إذا نعم» :قال"
تكون بصر ة، إنما تكون بالبصر أو ما يقوم مقامه من لمس أو إحساس يغلب فيه على  أنال يلزم  أن الرؤية

ال لو قلنا أو العمياء ال يلزمهما غسل في هذه ن األعمى : إن الرؤية بصر ة هنا، لقلنا: إالظن يكفي م ل هذا، وا 
 ألنه ال يرى. ال الظالم ال يلزمهنهما ال يرون، وكذلك المبصر في حأل  الحالة

لغسل على المرأ  باإلنزال ففيه دليل على وجوب ا ،الالم الم األمر، واألصل في األمر الوجوب "فلتغتسل"
عنهن حكيت  إذ "سليم أم يا النساء فضحت :-تعني أم سليم- لها قلت :-أم المؤمنين- سلمة أم قالت" كالرجل

لف يحة ال أ ر لها وال قيمة لها مغمور  ما يدل على شهوتهن، فاالحتالم ال شك أنه يدل على الشهو ، لكن هذه ا
 في جانب المصلحة المرتبة على معرفة الحكم الشرعي.

 في رأت إذا المرأة أن الفقهاء عامة قول وهو"وأخرجه الشيخان  "صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"
وعامة أهل  وأحمد والشافعي الثوري  سفيان :يقول وبه ،الغسل عليها أن فأنزلت الرجل يرى  ما مثل المنام
 ."العلم
عند النسائي وأحمد في المسند  "وخولة" ند مسلميعني من حدي ها ع "سليم أم عن الباب وفي" :-رحمه هللا- قال
 وكالهما مخرح في صحي  مسلم. "وأنس وعائشة"

 .سم
 عفا هللا عنك.

 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 بالمرأة بعد الغسل ئما جاء في الرجل يستدف :باب
 ربما: قالت -ارضي هللا عنه- عائشة عن مسروق  عن الشعبي عن حريث عن وكيع حدثناقال:  هناد ثناحد

 .أغتسل ولم إلي   فضممته بي فاستدفأ جاء ثم الجنابة من -صلى هللا عليه وسلم- النبي اغتسل



صلى - يالنب أصحاب من العلم أهل من واحد غير قول وهو ،بأس بإسناده ليس حديث هذا :عيسى أبو قال
 تغتسل أن قبل معها وينام ،بامرأته يستدفئ بأن بأس فال اغتسل إذا الرجل نإ والتابعين -هللا عليه وسلم

سح وأحمد والشافعي الثوري  سفيان :يقول وبه ،المرأة  .قاوا 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

طلب، لل هذهلتاء دفء، السين وايعني يطلب ال يستدفئ "بالمرأة بعد الغسل ئيستدف لما جاء في الرج :باب"
بغير حائل، يعني ال يلزم أن تكون وال يلزم أن يكون  ،ه على أع ائهابتن ي ع أع اء  يطلب الدفء والحرار 

يعني ليس  بل إذا اغتسل ولبس  يابه ونام معها في فراشها وعليها  يابها حصل له الدفء، ،مجرد  وهو مجرد
ذا أصابه الماء  ، الجسم ال شك أنه مشتمل على الحرار  من الزم ذلك أن يكونا مجردين، يعني هذه  تانخف وا 

 ،فالمستلة أعم من ذلك ،وهي مجرد  هذا الدفء أن يكون مجردا  من لكن ال يلزم  ،حتاح إلى الدفءاالحرار  ف
 ى من شهو ، والمس م مس المرأ  في هذه الحالة ال يخلوألن   واألصل أنهما مشتملين ب يابهما، هذا األصل

مستلة سبق تفصيلها، على كل حال  ؟والخالف، هل ينقض الو وء أو ال ينقضفيه ما م ى من النصوص 
بصاحبه  ستدفئوكل منهما ي ،به ستدفئالمرأ  تغتسل و تتخر غسل الرجل فالرجل إذا اغتسل وقد يكون العكس 

 .[( سور  البقر 187)] { لَُّهنَّ ُهنَّ ل َباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ل َباٌس } إذا احتاح إلى ذلك
 عن" فزارن م عف عند أهل العلم بن أبي مطر "حريث عن وكيع حدثناقال:  هناد حدثنا" :-رحمه هللا-قال 

 جاء ثم الجنابة من -صلى هللا عليه وسلم- النبي اغتسل ربما: قالت عائشة عن مسروق  عن الشعبي
ال "أغتسل ولم إلي فضممته بي فاستدفأ في  وأ قليلة  تك ير؟ يعني ربما يعني في أحيانا  ربما هذه حرف تقليل وا 

يَن{يعني األصل فيها التقليل،  ؟ك ير  حيانا  أ يَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا ُمْسل م  َبَما َيَودُّ الَّذ  ال  [( سور  الحجر2)] }رُّ هذا قليل وا 
 ؟نعم ،كانوا مسلمينلو ن أ نعم؟ ك ير، ك ير بل كلهم يتمنون  ك ير؟

 ... طالب:......
تك ير، ومن يقول بالمجاز أن حقيقتها لوقد ترد ل ،ألصل فيها التقليلاف ،لو أسلموان في اآلخر  كلهم يتمنون أ

 وفي قول الحافظ العراقي في بحث المستخرجات قال:  ،التقليل ومجازها التك ير
 ومعنسسسسسسسسسسسى ربمسسسسسسسسسسسا ا  إذا خالفسسسسسسسسسسست لفظسسسسسسسسسسس

 

 ................................... 
 

فقالوا: إنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، استعمله  ،لكن مخالفتها في المعنى قليلة ي اللفظ ك يرا  هي تخالف ف
استعمله في مجازه في مخالفة اللفظ وهو استعمله في حقيقته في  ..وهذا قليل ،في حقيقته في مخالفة المعنى

هذا  ..ك ير، وهنا تقول: ربما اغتسل النبيمخالفة المعنى وهو قليل، واستعمله في مجازه في مخالفة اللفظ وهو 
من الجنابة  م جاء فاستدفت بي، أن طلب  -صلى هللا عليه وسلم-تقليل، هذا على األصل ربما اغتسل النبي 

عني لم أغتسل يعني لم أغتسل بعد، ي ،الحرار  مني وجعلني بم ابة ال وب فستدفت بي ف ممته إلى ولم أغتسل
  ؟ة أخرى؟ نعملجنابللجنابة األولى أو 

 .......طالب:
ال ما ي؟ م ارت فعل م ارت ولم أغتسل، أغتسل   ال لما م ى من الزمانستقبل موالم ارت لل ،وا  األصل  ؟وا 

حرف نفي وجزم وقلب، يعني  (لم)ألن   نعم، تجعله في الما ي (لمس)فيه أنه للحال أو االستقبال، لكن اقترانه ب



ن كان يلزمها أن تغتسل بعد عن الجنابة،  ،يعني لم أغتسل قبل ذلك ،ب الفعل من االستقبال إلى الم يتقل وا 
 . في سنن ابن ماجهوالحديث كما هو في جامع الترمذن مخرح أي ا  

 عيف عند أهل العلم، وأبو  حر ث بن أبي مطر الفزارن  "بأس بإسناده ليس حديث هذا :عيسى أبو قال"
 :يعني م ل كالم الترمذن ،ن في مرقا  المفاتي : سنده حسنقار  علي أل، يقول المبتس بإسناده ليسعيسى يقول: 

وبهذا  ،لكن م ل ما ذكرنا في إسناده حر ث بن أبي مطر وهو  عيف عند أك ر العلماء "ليس بإسناده بتس"
صلى هللا عليه - النبي أصحاب من ،العلم أهل من واحد غير قول وهو" لحجيةى لقر  ال ييكون الخبر  عيفا  

 اذه "المرأة تغتسل أن قبل معها وينام بامرأته يستدفئ بأن بأس فال اغتسل إذا الرجل نإ تابعينوال -وسلم
اشه مع سيما في األيام البارد   م يندس في فر  أن يغتسل ال ال بتس الشرعي ما في إشكال من حيث الحكمالحكم 

ن حصل منه ما يوجب  ،بها فإن حصل منه ما يوجب الغسل اغتسل  انية زوجته، و لتصق بها ليستدفئ وا 
ال فهو على طهارته وال يلزم لهذا الحكم أن يكون خبر الباب  ابتا   فإنه معروف من أدلة أخرى،  الو وء تو ت وا 

رجل إذا والتابعين أن ال -صلى هللا عليه وسلم-وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي "قال: 
 والشافعي الثوري  سفيان :يقول وبه ،م معها قبل أن تغتسل المرأةبامرأته وينا اغتسل فال بأس بأن يستدفئ

سح وأحمد مذهبه في نقض  وكل على ،وهي مجرد  وم لما ذكرنا أنه ليس من الزمه أن يكون مجردا   "قاوا 
 .الو وء بمجرد المس

 سم. 
 ؟....المشهور عن الشافعي أن مس المرأة سهللا عنك يا شيخ أليعفا 

 ما يلزم أن يكون من غير حائل. هنا لكن من حائل  ..،ي أن مس المرأ إال معروف عن الشافع
 يعني نقله عن الشافعي هنا أنه إذا كان بحائل؟ 

في المطاف خشية أن تقع  شديدا   ال بد، الشافعي ولو من غير شهو ، ولذلك الشافعية يتحرجون حرجا   ،إيه ال بد
 .يد المرأ  أو يد الرجل على اآلخر ولو من غير قصد

 عفا هللا عنك. 
 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء :باب

 اءالحذَّ  خالد عن سفيان حدثنا قال: الزبيري  أحمد أبو حدثنا :قاال غيالن بن ومحمود بشار بن محمد حدثنا
 -هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- ذر أبي عن بجدان بن عمرو عن قالبة أبي عن
ن المسلم طهور الطيب الصعيد إن» :قال  ذلك فإن بشرته فليمسه الماء وجد فإذا ،سنين عشر الماء يجد لم وا 
 .«خير
 بن هللا عبدعن و  هريرة أبي عن الباب وفي :قال المسلم وضوء الطيب الصعيد إن :حديثه في محمود وقال
 .حصين بن وعمران عمرو
 وقد ،ذر أبي عن بجدان بن وعمر  عن قالبة أبي عن الحذاء خالد عن واحد غير ى رو  وهكذا :عيسى أبو قال
 ،حسن حديث وهذا :قال يسمه ولم ذر أبي عن عامر بني من رجل عن قالبة أبي عن أيوب الحديث هذا روى 



 نكا أنه مسعود ابن عن ويروى  ،وصليا تيمما الماء يجدا لم إذا والحائض الجنب أن الفقهاء عامة قول وهو
ن للجنب التيمم يرى  ال  وبه ،الماء يجد لم إذا يتيمم :فقال قوله عن رجع أنه عنه ويروى  ،الماء يجد لم وا 

سح وأحمد والشافعي ومالك الثوري  سفيان يقول  .قاوا 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

  "ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء :باب"
عليه الصال  -وفي أحاديث ك ير  من سنته  ،-جل وعال-كتاب هللا  التيمم منصوص عليه في مو عين من

 إذا فقد الماء أو تعذر استعماله فلم يجد الماء حقيقة أو حكما   ،وهو بدل عن طهار  الماء مع فقده ،-والسالم
إما  ،عمالهإال أنه ال يستطات است ا  بتن كان موجود أو حكما   الماء حقيقة بتن كان الماء مفقوديعني إذا لم يجد 

كل هذا  ر  على تملكهلمرض أو لجرح ال يستطيع معه مس الماء أو مرض يتتخر برئه أو يز د، أو لعدم القد
ُدوْا َماء{}دان الماء شرط لصحة التيمم وفقيجعله في حكم المعدوم،  ومنهم  ،في اآليتين [( سور  النساء43)] َفَلْم َتج 

منها عدم وجدان الماء وهذا متفق عليه، ومنها المرض، ومنها ن المبرر للتيمم أك ر من سبب : إمن يقول
 ؟السفر، نعم

 طالب:........
ولو  مبي  للتيمم، ولو كان الماء عنده،ن مجرد السفر : إلكن وجد من يقول  مقيدهذا عامة أهل العلم على أنه 

وهو من رخصها  ،ممالجرار للشوكاني عرفت أن هناك من يقول بتن مجرد السفر مبرر للتي راجعت السيل
ُدوْا } جواز التيمم وصحته،هو الشرط ل لكن عامة أهل العلم على أن فقدان الماء حقيقة أو حكما   عندهم، َفَلْم َتج 
 . [( سور  النساء43)] َماء{
الماء ولم  لنسبة للو وء فمن عليه حدث أصغر فبحث عنأما با "التيمم للجنب إذا لم يجد الماء :باب"قال: 

يعني يذكر عن  من تقدم  م انعقد اإلجمات، لكن بالنسبة للجنب فيه كالم لبعض م هذا ال خالف فيه،يجد فتيم
السبب في قولهما التشديد في أمر الجنابة إذا  وال يبيحان التيمم للجنب، ولعل بن مسعود أنهما ال يجيزانواعمر 

عنده ماء ال يحرص على الجمات، على الوطت  فيجعالن اإلنسان ال يتساهل في أمره، إذا لم يكن ءما م  لم يكن    
رف م ل هذا القول فإذا ع   ،طلب الماءهو فيه احتياط ل الجهة ال انية أي ا   ،على ما يوجب الغسل، هذا من جهة

ألنه لو لم يرد م ل هذا القول عند أهل   في الخروح من تبعتها ى أي ا  تحرى اإلنسان في الموجب للجنابة وتحر  
وقد يكون الماء عنده قر ب وال يبحث  ،ولو لم يكن عنده ماءيعني يطت متى شاء  نسان يتسام ،العلم كان اإل

ال شك أن اإلنسان تكون عنده وقفة في هذا الباب يعني ال الذن ظاهره التحرن عنه، فإذا وجد م ل هذا القول 
ذا حصل  ،إال إذا احتاح إلى ذلك حاجة شديد  يحرص على تكرار الجنابة م ال   ى في البحث عن منه ذلك تحر  وا 

واتفق العلماء  ،ألنه يوجد من يقول بعدم صحة التيمم للجنابة، ومع ذلك انقرض القول بعدم صحته  الماء
 وأجمعوا على أن الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء. 

 "سفيان دثناح قال: الزبيري  أحمد أبو حدثنا :قاال غيالن بن ومحمود بشار بن محمد حدثنا": -رحمه هللا-قال 
عبد هللا بن  "قالبة أبي عن" بصرن وهو من ال قات من رجال الكتب اءالحذ   "بن مهران خالد عن" وهو ال ورن 

وقال ابن  ،و قه ابن حبان والعجلي ،بن بجدان البصرن  وعمر  "بجدان بن عمرو عن" ز د الجرمي  قة أي ا  



ا} «الصعيد إن» :قال -وسلم صلى هللا عليه- هللا رسول أن ذر أبي عن" ال يعرف :حجر يدا  {َفَتَيمَُّموْا َصع 
الصعيد  كان، ا  والصعيد األصل فيه ما تصاعد على وجه األرض أي «الطيب ن الصعيدإ» [( سور  النساء43)]

ن» كالماء «المسلم طهور» الطيب يعني الطاهر هللا  فليتق   الماء وجد فإذا» «سنين عشر الماء يجد لم وا 
 ،المنصوص عليه في القرآن ما تصاعد على وجه األرض في بعض الروايات، الصعيد وهو كما «ويمسه بشرته

كان، كل ما يسمى صعيد يتيمم به، وجميع أجزاء  ا  فعلى هذا يجوز التيمم بكل ما كان على وجه األرض أي
 ةوهذا قول المالكي يعني في حديث الخصائص، «وطهورا   وجعلت لي األرض مسجدا  »األرض يتيمم بها 

مما جعل الحنابلة والشافعية  «ا  وجعلت ترتبها لنا طهور » :جاء في حديث الخصائص عند مسلم والحنفية،
صاعد على وجه األرض له غبار يعلق باليد، والقول األول للمالكية والحنفية بكل ما تال يتيمم إال بتراب  :يقولون 

ها للز اد  من ال قة تربتها هذه ز اد ، وهل هذا من األم لة التي يم ل ب «جعلت لي األرض» ،مما يسمى أرض
 ءباعتبار أن التراب جز أنها موافقة من وجه ومخالفة من وجه، الموافقة  هي ز اد  موافقة أو ز اد  مخالفة، ال شك

ق وفرد من أفرادها أو وصف من أوصافها، والموافقة من هذه الحي ية والمخالفة في اإلطال من أجزاء األرض،
بتراب له غبار إال إنه ال يتيمم  :في العموم والخصوص، يعني مستمسك الحنابلة والشافعية في قولهموالتقييد أو 

جعلت لي األرض مع ما في  :والمالكية والحنفية يقولون  «وجعلت تربتها لنا طهورا  » :ه الروايةيعلق باليد من هذ
ر ة؟ ذكرنا أن فيه موافقة من وجه ليس فيه معا وأاآليتين من التنصيص على الصعيد، هل في هذا معار ة 

 :أو قلنا ؟ن بين النصين عموم وخصوص: إومخالفة من وجه، متى تكون مخالفة؟ هل تكون مخالفة إذا قلنا
قيد الرواية األولى ألن الشراح حينما يبح ون م ل هذه الرواية تجده في أول الكالم يقول: ت   ؟بينهما إطالق وتقييد

أن التقييد شيء والتخصيص مع خصص النص األول أو اللفظ األول بال اني م يقول: ي  بال انية، وفي أ ناء الكال
ذا أردنا  ة التخصيص تقليل في األفراد، والتقييد تقليلفمن حيث الحقيق، حقيقة وحكما   شيء أخر في األوصاف، وا 
م الذن يق ي من بعض الشراح بعض الكال هذه المستلة ألن المستلة حصل فيه خلط وفيها أي ا   أن نحرر

يد يسبة إما عموم وخصوص أو إطالق وتقبين اللفظين من ن ررت هذه اللفظة أو مابع ه على بعض، فإذا ح  
لالتفاق في  يحمل المطلق على المقيد :نه من باب اإلطالق والتقييد قلنا: إاإلشكال انحلت عندنا، فإذا قلنا انتهى

ذا قلنا الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد وحينئذ   نه من باب العموم : إيتجه قول الشافعية والحنابلة، وا 
م ال يقت ي التخصيص لماذا؟ ألن الحكم واحد على التراب وهو فرد من أفراد العاالتنصيص  :والخصوص قلنا

بشتن  االهتمامنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام ال يقت ي التخصيص إنما يقت ي توال
هذا هو معول  ولعل ،يقت ي تخصيص والعناية به، فيكون أولى من غيره من أفراد العام، لكن هذا ال الخاص

من يقول بالتيمم بجميع ما على وجه األرض، هذا عام وخاص وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ال يقت ي 
التيمم ال يجوز إال  :لن هذا من باب اإلطالق والتقييد فال مفر له من أن يقو : إتخصيص، لكن من يقول

 ؟أوصاف األرض أو فرد من أفرادها هل التراب وصف من بالتراب، والتراب قيد، لكن إذا نظرنا من حيث الواقع
-ألرض، والنبي بجميع ما على وجه اوأنه يتيمم  ،فرد من أفرادها، ولذا القول المتجه هو قول الحنفية والمالكية

 الجدار.صل تيمم من أ -عليه الصال  والسالم



والمراد بهذا الك ر  وطول المد ، ال المد   «لم يجد الماء عشر سنينن أن الصعيد الطيب طهور المسلم وا  »
ألنه ال يمكن أن   المراد بذلك تك ير المد ال المقدر  المحدد  بحيث لو لم يجد الماء إحدى عشر سنة ال يتيمم 

لم يجد الماء عشر سنين، ن وا  »لغة وال مفهوم للعدد هنا ما وجد الماء، لكن هذا من باب المبايجلس عشر سنين 
ح من و والخر  والتحرن  االحتياطإلى  وأن التقوى تدعوال شك  «هللا فليتق  » في بعض الروايات: «فإذا وجد الماء

فالماء عندهم أو  ،و تساهل ك ير من الناس بتمر التيمم ،خروح من عهد  الواجب بيقينال ،عهد  الواجب بيقين
لكنه يخاف أن يذهب إلى  جدا   الماء قر ب منه مقربة منهم ومع ذلك يتيممون إذا كان اإلنسان في مكان  على 

بعة فإذا ابتعد وتوهم للخوف يعرف أن األرض أرض مسالماء، وهناك خوف محقق، وخوف يغلب على الظن، 
 ،يتعرض لألذى أنهوهناك خوف دونه بحيث يغلب على ظنه  عن محله السبات موجود  هذا خوف محقق،

ن جزم أن ،وهناك خوف موهوم بعض الناس يخاف من مجرد الظالم يعني هو في بيته  شيء،هناك ليس  هوا 
رح، هل ن يخأ لكنها ظالم ال يستطيع ،المسجد أمتار منه وفيه ماء ،وقام لصال  الليل فت  الماء ما وجد ماء

ومن يمم، ن مجرد التوهم هذا ال يبي  له التألال  ور منزلة غلبة الظن؟ عند الجمه أو ينزل التوهم منزلة الواقع
إن هذا التوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند ك ير من الناس، بعض الناس  :أهل العلم من يقول

وبع هم يسمع صياح الديك وال يخرح، يعني الناس يختلفون  ،عواء الذئب ويتخذ ما يدفعه به و خرحيسمع 
ك شيء، فال شك أن ه أن يجن إذا خرح ولو لم يكن هناذا، يعني بعض الناس خطر علييتفاوتون في م ل ه
ا إ الَّ ُوْسَعَها{ألمر إلى هذا الحد اإلنسان إذا بلغ به ا ُ َنْفسا  يتيمم.  [( سور  البقر 286)] }اَل ُيَكل  ُف َّللا 

م األمر الالم ال «هللا اء فليتق  لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد المن إن الصعيد الطيب طهور المسلم وا  »
يعني  «فإن ذلك» من إمساسه الماء بشرته يعني جلدهمن اإلمساس فال بد  ،الم األمر فليمسه أي ا   «وليسمه»

، فاإلمساس خير بال خير من عدم اإلمساس، والخير ة هذه ليست على بابها «خير»الماء  اإلمساس، إمساس
، يقابل هذا اإلمساس عدم اإلمساس فهل في عدم اإلمساس مع وجود شك، واألصل في خير أنها أفعل تف يل

{ الماء خير؟ ليس فيه خير ومستقر أهل  [( سور  الفرقان24)] }َأْصَحاُب اْلَجنَّة  َيْوَمئ ٍذ َخْيٌر مُّْسَتَقرًّا َوَأْحَسُن َمق يالا
هللا  فليتق  » ل هذه ليست على بابهاأفعل التف يومقيلهم ليس فيه خير البتة، لكن  -نستل هللا العافية-النار 

فليتق هللا وليسمه بشرته، هذا أصابته جنابة فتيمم وصلى الفجر والظهر  «فإن ذلك خيروليمسه بشرته 
وجد الماء بعد يوم أو يومين أو  ال ة أو خمسة  يتيمم ويصلي هذه األوقات ألنه لم يجد الماء، ،والعصر، تيمم

 حدث الما ي للجنابة الما ية أو لما يستقبل؟ نعم؟ لل «هللا وليمسه بشرته فليتق  »
 ... طالب:.....

 ؟كيف
 .. طالب:.....

نه رافع هل يرفع : أوعند من يقول ؟أو بتسلوب أخر التيمم هل هو مبي  أو رافع ؟للجنابة الما ية أو المستقبلة
  نعم؟ أو رفع مؤقت؟رفع مطلق 

  ..يعني حينما أنه وجد الماء.طالب: 
  ؟نعم



 الطهارة السابقة وهي التيمم.  تحينما وجد الماء لغب: طال
 طلت. ب

 فبقي بدون طهارة. طالب: 
 م وجد الماء للطهار  المستقبلة  تو ت وصلىحدث حدث أصغر  م تو ت  م وجد الماء لو افتر نا أنه و وء أ

ال الما ية؟  فع رفع مطلق يقول: ال يمسه إنه ير  :هذا الذن يقول «هللا وليمسه بشرته ا وجد الماء فليتق  فإذ»وا 
هللا وليمسه بشرته حتى في الحدث  يإنه مجرد مبي  يقول: يتق :والذن يقول ،خالص، حد ه وارتفعبشرته 

هللا وليمسه بشرته لما م ى من أحداث كبرى، أما األحداث  ييتق :يرفع رفع مؤقت يقول :األصغر، والذن يقول
أن هذا الذن  ؟هذايترتب على وما الذن ه، فهو رافع رفع مؤقت، الصغرى ارتفعت فإذا وجد الماء بطلت طهارت

ع فع رف  ر  :، إذا قلناأصابته الجنابة في الليل فتيمم لصال  الصب  تيمم لصال  الظهر والعصر  م وجد الماء
ذا قلنا ،تقبل من األحداثسييمسه بشرته، ارتفع حد ه إال لما خالص ال  :مطلق قلنا ي يتق :رفع مؤقت، قلنا :وا 

يحمل عليه  وهذا أولى ما يحمل عليه الحديث، أولى ما ،بشرته لما م ى من حدث كالجنابة السابقة همسهللا وي
الحديث مؤسس لحكم  :هللا وليمسه بشرته لما م ى قلنا نه رفع مؤقت وليتق  : إلماذا؟ ألننا إذا قلنا ،الحديث

ذا قلنا هار  كلها تدل نصوص الط ،دالحديث مؤك    :األحداث قلنا تقبل منسيهللا وليمسه بشرته لما  : فليتق  جديد، وا 
 :هذا الحديث ما فقدنا شيء، هذا الحديث ما جاءنا بشيء جديد، كل نصوص الطهار  تقول يتت  على هذا لو لم 

ذا قلنا ،إذا وجد الماء عليه أن يتطهر نه مؤسس لحكم جديد : إنه للحدث الما ي الذن تيمم عنه قلنا: إوا 
حتى  ،لكنه رفع مؤقت د أهل العلم خير وأولى من التتكيد، وعلى هذا يكون حكم التيمم أنه رافع،والتتسيس عن

فإذا وجد الماء استعمله لما م ى من حدث وما يستقبل، يقول الشوكاني: إذا صلى الجنب بالتيمم  م  ،يجد الماء
الرحمن اإلمام التابعي أحد بن عبد  بإجمات العلماء، إال ما يحكى عن أبي سلمة االغتسالوجد الماء وجب عليه 
وهو مذهب متروك بإجمات من بعده ومن قبله وباألحاديث  :ال يلزمه، قال الشوكاني :الفقهاء السبعة أنه قال

بن غيالن : محمود بغسل بدنه إذا وجد الماء، قالللجنب  -صلى هللا عليه وسلم-الصحيحة المشهور  في أمره 
 «ن الصعيد الطيب طهور المسلمإ»ومحمد بن بشار لفظه:  «و وء المسلمإن الصعيد الطيب »في حدي ه: 

 .فالو وء والطهور هو الماء الذن يتطهر به و تو ت به ،وال فرق بينهما «و وء المسلم»ومحمود قال: 
حديث أبي هر ر  عند  "بن حصينوعمران  وهريرة وعبد هللا بن عمر  وفي الباب عن أبي" :-رحمه هللا-قال 
  وعمران بن حصين في الصحيحين. ،أحمد في المسندو عند وحديث ابن عمر  ،البزار

نما كان خالد بن مهران الحذاء، ولم يكن حذاء "الحذاء خالد عن واحد غير روى  وهكذا :عيسى أبو قال" ، وا 
وهي الرواية المخرجة في األصل، الرواية  "ذر أبي عن بجدان بن وعمر  عن قالبة أبي عن" يجلس عندهم

، هذا الوجه األول بن وجدان عن أبي ذر واء عن أبي قالبة عن عمر رجة في األصل، عن خالد الحذالمخ
 يسمه ولم ذر أبي عن عامر بني من رجل عن قالبة أبي عن أيوب الحديث هذا روى  وقد :والوجه ال اني قال

لسنة: هذا الرجل من د في سننه، قال المنذرن في مختصر ارواه أبو داو  ،بجدانبن  وولعله هو المسمى عمر 
سماه خالد الحذاء عن أبي القالبة، وسماه ال ورن عن  ،في الحديث قبلهبن بجدان المتقدم عمرو بني عامر هو 

وأخرجه  "وهذا حديث حسن صحيح" :-رحمه هللا– قال اإلمام الترمذن ،صحي  حسن حديث وهذا :قال ،أيوب



 : ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني، وصححه أبو حاتمنيل، قال الشوكاني في الأبو داود والنسائي وابن ماجه
بن القطان ه مجهول، أبو الحسن إن :وغفل ابن القطان فقال :بن بجدان قد و قه العجلي، قال الحافظ ووعمر 

ن كان متتخر عن األئمة لكنه إمام معتبر، قال ابن إمام من أئمة هذا الشتن (بيان الوهم واإليهام) :بحاص ، وا 
ال  :فقال في التقر ب إنه مجهول، وقال المبارك فورن: وقد غفل الحافظ أي ا   :فقال القطانوغفل ابن  حجر:

يعني اإلمام والعالم يحصل منه ، لهذا نظائر نطاي نفس الخطت الذن وقع فيه ابن القيعرف حاله، يعني وقع ف
 ،ال يعرف حاله :وقد قال عنه ،لمجهو  :ألنه قال  هذا ليس بمعصوم، يعني اآلن يصف ابن القطان بالغفلة

بين يدن المصلي ما عليه من  لم المارلو يع»صاحب العمد : بانتقاد الحافظ ابن حجر ل رناذك  يعني مجهول، و   
ابن  هن إال في رواية الكشمهني، ووصفيهذه ليست في الصحيح «من اإل م» :فلفظة «ن أن يقف أربعينااإل م لك

 :البلوغ وقال قد الحافظ عبد الغني في العمد  حيث ذكرها، ومع ذلكم ذكرها فيوانت ،بتنه ليس من الحفاظ حجر
 لكن يعني في م ل هذه األمور التي ينتقد فيها ،م ل ما يغفل غيره يغفل متفق عليه، يعني هو ليس بمعصوم

وأن غيره وهم  النتقاداانتقاده لغيره رأى في نفسه أنه أهل لهذا وقت  يف ،إنه في وقت االنتقاد :الغير قد يقول قائل
ال كيف ينتقد ويقع في نفس الخلل لت المد  ممكن يعني ابن حجر نفسه نعم إذا طا ؟وأنه تنبه فابتلي، فابتلي وا 

، يخطئ  :وشذ ابن حبان فقالقال:  قة من روا  البخارن وهو عبيد هللا بن األخنس  قة  :رن قالفي فت  البا
ن كانوا أئمة وأهلخطئ يونفسه ابن حجر في التقر ب قال: صدوق  اطالت واسع وأهل حفظ وعلم  ، فهؤالء وا 

يعني متوقع فإذا كان هذا  ت الخطت من أهل العلمو متين مؤصل إال أنهم ليسوا بمعصومين، وبهذا نعرف أن وق
و تفكه بتعرا هم إذا وقعوا في خطت من  ؟على من دونهم بمراحلمن هؤالء الكبار الحفاظ فكيف يكون اللوم 

والحمد هلل كل نبه، ، فإذا أخطت اإلنسان يلتمس له و   -رحمه هللا-أحمد اإلمام من الخطت والنسيان كما يقول يعرى 
  يتخذ من قوله و رد.

أن أو إن؟ أن أو إن،  الفقهاءفي قول عامة  "والحائض الجنب في الفقهاء عامة قول وهو": -رحمه هللا–قال 
بعد القول متعين، فهل القول  (إن)ألن كسر همز    هذا ما فيه خيار بإن الجن :عامة الفقهاءأما لو قال: قال 

هي أو  "؟ هل هي مقول للقولإن الجنب"أو  "أن الجنب" :يعني موقع الجملة ؟الذن هو المصدر م ل قال؟ ها
ذا قلنا (إن)لقول ال مفر من كسر همز  بدل من القول؟ إذا كانت مقول ا  والقول كلمة : إنها بدل من القولوا 

مقول القول ال بد أن  ،ألن مقول القول ال بد أن يكون جملة  ل بكلمةو واحد  وبدلها في حكمها وأن وما بعدها تؤ 
ذا قلنا ،فال بد أن تكسر همز  إن ،يكون جملة ن : إقلنا ل للقولبدل من القول الذن هو كلمة وليس مقو  هان: إوا 

 نعم؟  ؟الذن عندكم ما ،الجنب والحائض
 طالب:........

في غاية من الدقة في هذا الباب، الشيخ أحمد شاكر في غاية من الدقة في هذا الباب،  -رحمه هللا-الشيخ  ،ال
لها بدل من القول عبعد القول لكنه جأخطت ما يخفى عليه م ل هذا األمر، وأن همز  إن ال بد أن تكسر  :ما يقال

  ؟نعم ،وليس مقولة للقول
 طالب:....... 



يست مقولة للقول، ال هي القول نفسه، ل ال ما هي مقولة القول، ،بدل ؟القول بدل من القول هي للقول أو مقول
يعني كل منهما إذا لم  ن الجنب والحائض: أقال -رحمه هللا-ولذلك الشيخ أحمد شاكر  ،لقول أبدا  ليست مقول ا

 مما وصليا. يتيجدا ماء 
ث األكبر للحد التيممقال الشوكاني: وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف، يعني 

يعني م لما ذكرنا في أول الباب، والسبب ما ذكرنا عدم التساهل في هذا  بن مسعودواإال ما جاء عن عمر 
إبراهيم النخعي واجب، وحكي م له عن الباب، ال في السبب الموجب للغسل وال في كيفية التخلص من عهد  ال

وقد جاءت بجوازه للجنب األحاديث  ،إن عمر وابن مسعود رجعا عن ذلك :وقيل ،من عدم جوازه للجنب
ينتظر حتى يجد  "لم يجد الماءن وا  ويروى عن ابن مسعود أنه كان ال يرى التيمم للجنب "الصحيحة الصر حة 

 والشافعيوبه يقول سفيان الثوري  ومالك "يتيمم إذا لم يجد الماء  قال: "ويروى عنه أنه رجع عن قوله"الماء 
سحاقوأحمد   .وعرفنا أنه إجمات "وا 

 .سم
 عفا هللا عنك. 

 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 ما جاء في المستحاضة :باب

 -ا عنهرضي هللا- عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن معاوية وأبو وعبدة وكيع حدثنا قال: هناد حدثنا
 امرأة إني هللا رسول يا :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- النبي إلى حبيش أبي بنت فاطمة جاءت :قالت

 فدعي الحيضة أقبلت فإذا ،بالحيضة وليست عرق  ذلك   إنما ال» :قال ؟الصالة أفأدع أطهر فال أستحاض
ذا ،الصالة  .«وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت وا 

 .«الوقت ذلك يجيء حتى صالة لكل توضئي» :وقال :حديثه في معاوية أبو قال
 .سلمة أم عن الباب وفي :قال
- النبي أصحاب من العلم أهل من واحد غير قول وهو ،صحيح حسن حديث عائشة حديث :عيسى أبو قال

 إذا المستحاضة أن والشافعي المبارك وابن ومالك الثوري  سفيان :يقول وبه ،والتابعين -صلى هللا عليه وسلم
 .صالة لكل وتوضأت اغتسلت أقرائها يامأ جاوزت

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
فاالستحا ة ال تنسب إليها بخالف  ،اسم مفعول :المستحا ة مستحا ة "ما جاء في المستحاضة :باب"

 ت لماذا؟ ألن الحيض ينسب إليها شيء احما يقال: است حا ت ويقال: استحي تفالن  :فيقال ،الحيض
بنات آدم، وأما بالنسبة لالستحا ة فال ينسب إليها ألنها رك ة شيطان على ما سيتتي، فال كتب هللا على 

والمراد  ،المرأ  تنما يقال: استحي ، إتوال يقال: استحا  حا ت :تنسب إليها أما الحيض ينسب إليها فيقال
 :الرحم، فيقالالرحم، بخالف الحيض فإنه من عرق في قعر  ستحا ة جر ان الدم من عرق في أدنىباال

لم ينقطع يقال فبها الدم بعد أيامها المعتاد  إذا زاد عن وقت عادتها أو استمر بها  المرأ  إذا استمر تاستحي 



االستحا ة  ما: نز ف، المقصود أن أحكمستحا ة، ويقال لهذا الدم دم فساد، وقد يقول له المتتخرون  :لها
 تتخلف عن أحكام الحيض. 

 عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن معاوية وأبو وعبدة وكيع حدثنا قال: ادهن   ثناحد": -رحمه هللا-قال 
 رسول يا :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- النبي إلى حبيش أبي بنت فاطمة جاءت :قالت -ارضي هللا عنه-
 امرأة نيإ"بصيغة المجهول م ل ما ذكرنا من الفرق بين االستحا ة وبين الحيض  "ستحاضأُ  امرأة إني هللا

من »فعل م ارت  أترك   أفتدت   ،الصال  يعني أترك "؟الصالة أفأدع" أن ال ينقطع عني الدم "أطهر فال أستحاض
الماد  مستعملة في المصدر وفي  ،يعني مستعمل ،مصدر «لينتهين أقوام عن ودعهم» م ارت أي ا   «لم يدت

فلم يستعمل، لم يعني  ه، أميت ما ييت ما يه: إنه أميقول أهل اللغة ؟الم ارت، لكن ماذا عنه في الما ي
 ؟أبو عمر؟ شاذ  ي، القراء  ياو  [( سور  ال حى3)] {َعَك َربُّكَ }َما َودَ وأما قراء   ،يستعمل بدل الما ي ودت ترك

 قراء  شاذ . "ما ودعك ربك"نعم شاذ  
ال  «ال» :قال ؟لحكم يختلفيعني لعلمها أن الحائض ال تصلي، فهل حكمي حكم الحوائض أو ا ؟"أفأدع الصالة"

 :قال النوون  ،بفت  الحاء «بالحيضة وليست»يعني دم عرق  «عرق » تشتكينهالذن  «ذلك إنما»تدعي الصال  
أراد إ بات االستحا ة ونفي  -صلى هللا عليه وسلم-ألنه   يعني فت  الحاء أو قر ب من المتعين ،إنه متعين

ن رج  الخ  الح لكن هو في جميع الروايات في المو عين بفت   ،ي ةت بالح  ليس :طابي الكسر وقاليض، وا 
وفي روايتنا بفت  الحاء في المو عين وجوزه  :يقول ابن حجر «الحيضة أقبلت فإذا وليست بالحيضة،» حاءال

الحي ة يعني التي تعرفينها بوصفها أو وقتها، يعني إن  سيما المو ع ال اني، بع هم بفت  الحاء وكسرها ال
معتاد  يعني  ألن المستحا ة هذه إما أن تكون  «الصالة فدعي» بوصفها ز د  بوقتها، إن كنت مميكانت معتا

ت عادتها من اليوم السابع إلى اليوم ال الث بلعادتها ستة أيام من اليوم السابع إلى ال الث عشر معتاد ، فإذا أق
ن كانت مميز  تعرف لون الدم، لون الدم  ،ألنها معتاد   عشر تجلس ستحا ة، ودم ا قبل االالذن كان يتتيهوا 

 فاجلسي هذه ، ولونه أسودله رائحة منتنة ،له عرف ،يعني له رائحة ،فر  ع  الحيض كما جاء وصفه دم أسود ي  
 ،فدعي الصالة»التي تعرفينها بوصفها أو وقتها  «الحيضةفإذا أقبلت » التي يكون فيها الدم بهذه الصفة المد 
ذا ذا «وصلي لدما عنك فاغسلي أدبرت وا  يعني انتهت المد  أو انتهى الدم الذن له لون أسود وله رائحة  أدبرت وا 

ض بعد االغتسال تغسل الدم وتغتسل ا حكم الحي  ألن حكمه  غسلي عنك الدم وصلي يعني بعد االغتسالاف
 صالة توضئي لكلو »وقال:  :قال أبو معاوية في حديثه" « م اغتسلي وصلي» :وتصلي، وفي رواية للبخارن 

بن حجر في فت  البارن، وجزم بع هم بتنه اهذا مدرح، ورده الحافظ  :بع هم يقول «حتى يجيء ذلك الوقت
نق ت حي تها اه أن المرأ  إذا وقال: لم ينفرد به أبو معاوية، وفي ،هذا موقوف على عرو ، ورد الحافظ أي ا  

 «اغتسلي لكل صال »بخالف  «كل صال تو ئي ل» :فإنها تتو ت لكل صال ، هذه الجملة وهي من المرفوت
فإنها تتو ت لكل صال  فال تصلي به  -يعني المستحا ة-على ما سيتتي، وفيه أن المرأ  إذا انق ت حي تها 

 ؟ألن الحدث موجود فكيف يرتفع ه ال يرفع الحدث فإن و وء ، وهذا حكم من حد ه دائمأك ر من فر  ة واحد 
 .. أو مق ية وبهذا  فال تصلي به أك ر من فر  ة واحد  مؤدا  ،أشبه ذلككالمستحا ة ومن به سلسل بول وما 

دت أن تصلي تو تت، لكن اكل ما أر  ،يشمل الفرائض والنوافل (كل)وعموم  «تو ئي لكل صال » :ألنه قال



المشقة تجلب التيسير، والصال  إذا أطلقت و مشقة، الإلزامها بالو وء لكل صال  من فرائض ونوافل يلزم منه 
فلها أن تصلي به  ية أن الو وء متعلق بوقت الصال ،وعند الحنف ،فإنما يراد بها الفر  ة، وبهذا قال الجمهور

 ، إذا دخل لوقت كل صال لم يخرح وقت الحا ر  فإنها تتو ت الفر  ة الحا ر  وما شاءت من الفوائت ما
تجمع الصال  و كانت ل اذت إلى أن يدخل وقت العصر، فعلى هبه ما شاء الظهر تو تت،  م تصلي

ألن الذن   تو ت و وء واحدتوعلى ال اني  ،على القول األول تتو ت بين الصالتين مستحا ة تجمع الصال 
وعند المالكية يستحب الو وء لكل صال  وال يجب إال بحدث  ،ال يجمع في وقتين ،يجمع يجمع في وقت واحد

سحاق: إن اغتسلت  د ه دائم يرفع الحدث،أهل األعذار ممن حآخر، وهذا على القول بتن و وء  وقال أحمد وا 
 . لكل فرض فهو أحوط كما كانت تفعل أم حبيبة على ما سيتتي

 قال" وأحمد في المسند سائي وابن ماجهد والنمخرح عند أبي داو  "سلمة أم عن الباب وفي" :-رحمه هللا-قال  
 غير قول وهو" متفق عليه جه الشيخان،وأخر  "صحيح حسن حديث"جاءت فاطمة  "عائشة حديث :عيسى أبو

 ومالك الثوري  سفيان :يقول وبه ،والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل من واحد
 أيام جاوزت "صالة لكل وتوضأت اغتسلت أقرائها أيام جاوزت إذا المستحاضة أن والشافعي المبارك وابن

دتها معلومة فإنها تجلس ما كانت تجلسه قبل االستحا ة، وأما إذا كانت ، يعني هذه المعتاد  الذن عاأقرائها
ذا كانت متحير  مميز  فتعمل بالتمييز، والتمييز يعرف بلون الدم ورائحته، معتاد  يتتي كالم أهل مميز  وال غير   وا 

ا جاوزت أيام والشافعي أن المستحاضة إذ "وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك لعلم فيها، قال:ا
 .نعمعلى ما في الحديث السابق،  "أقارئها اغتسلت وتوضأت لكل صالة

 عفا هللا عنك.
 : -تعالى رحمه هللا-قال 
 ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صالة :باب

صلى هللا - النبي عن جده عن أبيه عن ثابت بن عدي عن اليقظان أبي عن شريك حدثنا قال: قتيبة حدثنا
 وتتوضأ تغتسل ثم ،فيها تحيض كانت التي أقرائها أيام الصالة تدع» المستحاضة في قال أنه -عليه وسلم

 .«وتصلي وتصوم صالة كل عند
 أبي عن شريك به تفرد قد حديث هذا ،عيسى أبو قال ،بمعناه ،نحوه شريك أخبرنا قال: حجر بن علي حدثنا

 فلم ؟اسمه ما عدي جد جده عن أبيه عن ثابت بن عدي :فقلت الحديث هذا عن محمداا  وسألت :قال اليقظان
سح أحمد وقال ،به يعبأ فلم دينار اسمه نإ :معين بن يحيى قول لمحمد وذكرت ،اسمه محمد يعرف  في قاوا 

ن ،لها أحوط هو صالة لكل اغتسلت إن :المستحاضة ن ،أجزأها صالة لكل توضأت وا   الصالتين بين جمعت وا 
 .أجزأها واحد بغسل
 وهو ما يدل عليه الحديث السابق.  "ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صالة :باب" :- تعالىرحمه هللا-يقول 
أبو  "ثابت بن عدي عن" ع مان بن عمير الكوفي "اليقظان أبي عن شريك حدثنا قال: قتيبة حدثنا"قال: 

 عن"ابت مجهول   "عن أبيه"وعدن بن  ابت األنصارن الكوفي  قة  اليقظان ع مان بن عمير الكوفي  عيف،
 الصالة تدع» أن في شتنها "المستحاضة في قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن" عدنأن جد  "جده



وهذا مما يستدل به الحنابلة والحنفية على أن  ،يعني أيام حي ها أو أيام طهرها؟ أيام حي ها «أقرائها أيام
ء الطهر، األطهار وال شك أن القرء مشترك بين المراد باألقراوالمالكية  ةض، ويقول الشافعيي  ألقراء الح  االمراد ب

من أقوى األدلة على أن المراد باألقراء  «تدت الصال  أيام أقرائها»حديث الباب  وما في ،الطهر والحيض
ء ن القر : أويطلق على هذا ويطلق على هذا فال بد من مرج ، من أهل العلم من يقول دام مشتركا   ض، وماي  الح  
ذا أر د به الطهر  إذا  «دعي الصال  أيام أقرائك»ء، و قر مع على ج  أر د به الحيض جمع على أقراء كما هنا، وا 

ذا أر د به الطهر فإنه يجمع على قروء،  قروئها، تدت الصال  أيام أقرائها، ما قال الواحد قد يتعدد جمعه  اللفظو وا 
 ل الفعل رأى، الفعل رأى المعاني، م الختالف ا  لذلك، تبع ا  معانيه، كما أنه قد يتعدد المصدر تبع فالختال نظرا  

وما أشبه ذلك، وعلى كل حال أدلة الفر قين تكاد  ،ورؤيا في النوم، ورأن في العلم والعقل ،ية بالبصرمصدره رؤ 
 كانت التي أقرائها األقراء الحيض، تدت الصال  أيام ،ضي  أن المراد الح  في وهنا ال شك أن تكون متكافئة، 

هذا ما في  يعني معلوم أيامها من السادس إلى ال الث عشر من كل شهر، ،ستحا ةقبل اال فيها حيضت
إشكال، استمر معها الدم سواء تغير لونه أو لم يتغير في اليوم السادس تقف ال تصوم وال تصلي إلى ال الث 

هذه األيام تغتسل فراغ  ستحا ة  م بعد فراغهااالالتي كانت تحيض فيها قبل  ،عشر تغتسل وتصوم وتصلي
بعد فراغها، بعد  ا تقدم عند كل صال ، وتصوم وتصليواحد  وتتو ت عند كل صال ، وتتو ت على م يعني مر 

ال  وي،  ؟بتتو تتمام أيام األقراء تغتسل وتتو ت عند كل صال ، عند كل صال  هذا ظرف متعلق بتغتسل وا 
 ا أن العطف على نية تكرار العاملوكم؟ و ت عند كل صال كل صال  تت؟ تغتسل عند المانع أن يكون لألمر ن

  نعم؟ ،يكون على نية تكرار المعمول أي ا  
 طالب:.......

صال  ما  يعني لو المراد أنها تغتسل عند كل «وتصلي وتصوم صال  كل عند وتتو ت تغتسل  م»قال:  م 
 (عند)أن م ل هذا يرج  أن الظرف  وال شكا احتجنا إلى أن تتو ت لكل صال ، تتو ت، م إلى أناحتجنا 

ذا  كان هناك متعلق تابع لجمل متعدد  متعلق سواء كان وصف مؤ ر أو ظرف أو متعلق بال اني دون األول، وا 
م ل آية  ؟و إلى جميع الجملإلى األخير  فقط أ جار ومجرور أو است ناء متعقب لجمل متعدد  هل يكون عوده

ينَ  القذف ُقونَ  }َفاْجل ُدوُهْم َثَمان  ا َوُأْوَلئ َك ُهُم اْلَفاس  يَن َتاُبوا{*  َجْلَدةا َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدةا َأَبدا ( سور  5-4)] إ الَّ الَّذ 
ال ال االست ناءهذا  [النسسور أو إلى  ؟أو إلى األولى وال انية فقط ؟أو إلى األخير  فقط ؟راجع إلى ال الث الجمل وا 

متفق  عني رجوعه إلى األخير  أمر متفق عليه ما فيه خالف، ورجوعه إلى األولى أي ا  ي ؟ال انية وال ال ة فقط
الخالف في  ،الجلد ما يسقط بالتوبة، باتفاقهمألنه حق آدمي  ، عدم رجوعه إلى األولىاعليه أنه ال يرجع إليه
وصف الفسق قبلت شهادته والمستلة خالفية بين أهل العلم، منهم من يقول: إذا ارتفع  ،قبول الشهاد  بعد ذلك

}َواَل َتْقَبُلوا  :إن التتبيد في قوله :ومنهم من يقول ،د الشهاد  مربوط بالفسقر ألن   وقد ارتفع وصف الفسق اتفاقا  
ا{ يدل على أنه ال يرتفع بالتوبة، وتتو ت عند كل صال  وتصوم وتصلي،  [( سور  النسسور4)] َلُهْم َشَهاَدةا َأَبدا
 شواهد.  لهذكرنا أنه  عيف لكن  اليقظانوالحديث فيه أبو 

 :ما يحتاح أن يقول بمعناه نحوه "بمعناه نحوه شريك أخبرنا قال: حجر بن علي حدثنا" :-هللا رحمه-قال 
خبرنا علي بن حجر قال: أ حد نا :ألنهم يفرقون بين م له إذا قالوا ؟نحوه :يقول: بمعناه و بمعناه، يحتاح أن يقول



بم له وبنحوه، بم له يعني بلفظه وبنحوه يعني بمعناه، فالتصر   بالمعنى ز اد   :هملو بين ق يفرقون  شر ك بم له،
 عن شريك به تفرد قد حديث هذا :عيسى أبو قال" أي ا   هد و عفه، وأخرجه ابن ماجبو داو أأخرجه توكيد، و 

 ما عدي جد دهج عن أبيه عن ثابت بن عدي :فقلت الحديث هذا عن محمداا  وسألت :قال ،اليقظان أبي
 اسمه نإ معين بن يحيى قول لمحمد وذكرت" ذا هو اإلمام البخارن ومحمد ه "اسمه محمد يعرف فلم ؟اسمه
سح أحمد وقال"يعني لم يلتفت إليه  "به يعبأ فلم دينار  أحوط هو صالة لكل اغتسلت إن :المستحاضة في قاوا 
ن ،لها ن ،أجزأها صالة لكل توضأت وا  في كل صال   الغتسالاف "أجزأها واحد بغسل الصالتين بين جمعت وا 

يجب عليها أن تغتسل لكل صال  على ما  :وقال بع هم ،ليس بواجب على المستحا ة، وهو قول الجمهور
ولكن الراج  قول الجمهور أنه ال يلزمها الغسل إذا اغتسلت مر  واحد  بعد الحكم  ،سيتتي من حديث أم حبيبة

 .نعم ،ك يكفيها أن تتو ت لكل صال ومن بعد ذل ،تها من الحيضر بطها
 عفا هللا عنك. 

 : -تعالى رحمه هللا-قال 
 ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصالتين بغسل واحد :باب

 بن محمد بن هللا عبد عن محمد بن زهير حدثنا قال: العقدي عامر أبو حدثنا قال: بشار بن محمد حدثنا
 كنت :قالت جحش بنت حمنة أمه عن طلحة بن عمران عمه نع طلحة بن محمد بن إبراهيم عن عقيل

 أختي بيت في فوجدته ،وأخبره أستفتيه -صلى هللا عليه وسلم- النبي فأتيت ،شديدة كثيرة حيضة أستحاض
 منعتني قدف ؟فيها تأمرني فما ،شديدة كثيرة حيضة أستحاض إني هللا رسول يا :فقلت ،جحش بنت زينب

 :قالت «فتلجمي» :قال ،ذلك من أكثر هو :قالت «الدم يذهب فإنه الكرسف لك أنعت» :قالف ،والصالة الصيام
صلى هللا عليه - النبي فقال ،ثجاا  أثج إنما ،ذلك من أكثر هو :قالت «ثوباا  فاتخذي» :قال ،ذلك من أكثر هو

 من ركضة هي إنما» :فقال «أعلم فأنت عليهما قويت فإن ،عنك أجزأ صنعت أيهما ،بأمرين سآمرك» :-وسلم
 فصلي واستنقأت طهرت قد أنك رأيت فإذا اغتسلي ثم ،هللا علم في أيام سبعة أو أيام ستة فتحيضي ،الشيطان

 كما فافعلي وكذلك ،يجزئك ذلك فإن ،وصلي وصومي ،وأيامها ليلة وعشرين ثالثاا  أو ليلة وعشرين أربعاا 
 ثم العصر وتعجلي الظهر تؤخري  أن على قويت فإن ،وطهرهن حيضهن لميقات يطهرن  وكما النساء تحيض
 تغتسلين ثم ،العشاء وتعجلين المغرب تؤخرين ثم ،جميعاا  والعصر الظهر وتصلين تطهرين حين تغتسلين
 «ذلك على قويت إن وصومي ،فافعلي وكذلك ،وتصلين الصبح مع وتغتسلين ،فافعلي الصالتين بين وتجمعين

 .«إلي األمرين أعجب وهو» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال
 هللا عبد عن وشريك جريج وابن الرقي عمرو بن هللا عبيد ورواه ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 :يقول جريج ابن أن إال حمنة أمه عن عمران عمه عن طلحة بن محمد بن إبراهيم عن عقيل بن محمد بن

 ،حسن حديث هو :فقال الحديث هذا نع محمداا  وسألت :قال ،طلحة بن عمران والصحيح ،طلحة بن عمر
سح أحمد وقال ،صحيح حسن حديث هو :حنبل بن أحمد قال وهكذا  تعرف كانت إذا :المستحاضة في قاوا 

دباره الدم بإقبال حيضها دباره ،أسود يكون  أن إقبالهف ،وا   حديث على لها فالحكم ،الصفرة إلى يتغير أن وا 
ن ،حبيش أبي بنت فاطمة  أيام الصالة تدع فإنها تستحاض أن قبل معروفة أيام لها المستحاضة كانت وا 



ذا ،وتصلي صالة لكل وتتوضأ تغتسل ثم أقرائها  الحيض تعرف ولم معروفة أيام لها يكن ولم الدم بها استمر وا 
دباره الدم بإقبال  المستحاضة :الشافعي وقال ،عبيد أبو قال اوكذ ،جحش بنت حمنة حديث على لها فالحكم ،وا 

 فإذا ،يوماا  عشر خمسة وبين بينها ما الصالة تدع امفإن ذلك على فدامت رأت ما أول في الدم بها مراست إذا
 فإنها يوماا  عشر خمسة من أكثر الدم رأت فإذا ،حيض أيام فإنها ذلك قبل أو يوماا  عشر خمسة في طهرت
 .وليلة يوم وهو النساء تحيض ما أقل ذلك بعد الصالة تدع ثم ،يوماا  عشر أربعة صالة تقضي

 وأكثره ،ثالثة الحيض أقل :العلم أهل بعض فقال ،وأكثره الحيض أقل في العلم أهل واختلف :عيسى أبو قال
 أهل بعض وقال ،هذا خالف عنه وروي  ،المبارك ابن يأخذ وبه ،الكوفة وأهل الثوري  سفيان قول وهو ،عشرة
 واألوزاعي مالك قول وهو ،يوماا  عشر خمسة رهوأكث ،وليلة يوم الحيض أقل :رباح أبي بن عطاء منهم العلم

سح وأحمد والشافعي  .عبيد وأبي قاوا 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 

يعني تقدم أن المستحا ة إذا ذهبت أيام  "ها تجمع بين الصالتين بغسل واحدما جاء في المستحاضة أن :باب"
-ما أمرها بالغسل لكل صال  فلم ي بت من قوله وأ ،أقرائها لزمها الغسل كغيرها، إذا انتهى حي ها يلزمها الغسل

ن كان أكمل وأتم ،-عليه الصال  والسالم نما المطلوب منها أن تتو ت لكل صال وا  فإذا اختارت أن تغتسل  ،، وا 
بحيث تتخر الصال  األولى إلى أخر وقتها،  ور ا  ص   ا  بين هذه الصلوات جمعألرفق بها أن تجمع اللصلوات ف

انية إلى أول وقتها، فتصلي الصالتين في وقتيهما، لكنها تقدم ال انية وتؤخر األولى حتى ال وتقدم الصال  ال 
 كتم حبيبة. ما دامت اختارت لنفسها أن تغتسل لكل صال   ،تحتاح إلى غسل  اني

 ناحدث" قال: ، قة و،الملك بن عمر  دعب "العقدي عامر أبو حدثنا قال: بشار بن محمد حدثنا": -رحمه هللا-قال 
، تكلم فيه من قبل صدوق  ،الهاشمي "عقيل بن محمد بن هللا عبد عن" ، ال بتس بهالتيمي "محمد بن زهير

 أمه عن" وهو تابعي  قة "طلحة بن عمران عمه عن" التيمي،  قة "طلحة بن محمد بن إبراهيم عن" حفظه
 بنت جحش" عن أمه حمنة" ت منه بعمرانوجاء ،حمنة هذه كانت تحت طلحة بن عبيد هللا "جحش بنت حمنة

 حيضة أستحاض كنت :حمنة قالت" -عليه الصال  والسالم-أخت ز نب بنت جح، أم المؤمنين زوح النبي 
لكن حي ة  ،استحا ة :األصل أن تقولحي ة  ستحاض  ا " بدل ك ير ،كبير " :وفي بعض النسخ "شديدة كثيرة

َن اأْلَْرض  َنَباتاا{}َوَّللاَُّ  :كما في قوله تعالى والمصدر استحا ة، ،اسم مصدر اسم  [( سور  نوح17)]  َأنَبَتُكم م  
، شديد  في في الكمية وهو الذن تقل فيه حروفه عن حروف فعله، وأما المصدر فهو اإلنبات ك ير  ،مصدر
األصل أن الخبر يكون قبل  وأخبره أستفتيه "وأخبره أستفتيه -صلى هللا عليه وسلم- النبي فأتيت" الكيفية
ال فاألصل أن تقول ،لكن الواو هذه ال تفيد ترتيب فتاء،االست  فوجدته" وأستفتيه أخبره :إنما هي لمطلق الجمع وا 
 فما ،شديدة كثيرة حيضة أستحاض إني هللا رسول يا :فقلت -أم المؤمنين- جحش بنت زينب أختي بيت في

 الصيام منعتني قد فإنها"حال وجودها  أن في الحي ة "؟فيها فما تمرني" ةاستفهاميهذه س)ما( ف ،تستل "؟تأمرني
-قال  ن المستحا ة م ل ذلك، م ل الحائض،وعلى زعمها أ ،وال تصلي لعلمها أن الحائض ال تصوم "والصالة

يعني يشرب الدم ويمنع  «الدم يذهب فإنه» أصف لك الكرسف «الكرسف لك أنعت» :-عليه الصال  والسالم
 :الكرسف هو القطن، يقول ابن العربي ود،روجه، فكتنه غير موجخروجه، يذهب الدم يعني يشربه ويمنع خ



القطن ال يوجد، بينما  ، يعني في بالد العربوصف لها الكرسف مع قلته عندهن، وترك الصوف مع ك رته
 ،يقول ابن العربي : لحكمة لسنا لهايقول ؟وترك الصوف مع ك رته، لماذا وصف القطن الصوف موجود وك ير

سائل يتخلل الصوف، يمشي و خرح القطن يشرب الصوف ما يشرب، والدم وال ،ا وا حة ما تبيلكن الظاهر أنه
فإنه يؤذن،  فالمستلة ظاهر ، األمر ال اني: أن القطن ال يؤذن بخالف الصوف ،ا القطن ال يتخلله، ال يتخللهمنبي

ن  ال لوا   البين على الكبيرقد يخفى الشيء ا ،لكنها ظاهر : لسنا لها، ل ابن العربياقالحكمة ظاهر ، وا  ، وا 
 لسنا لها.هذه حكمة  :قل أن توجد عند غيره، ومع ذلك قال االستنباطابن العربي عنده دقة في ف
هو تعني الدم أك ر من أن يقف في وجه كرسف  "ذلك من أكثر هو :قالت «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»

 «فتلجمي»"خروح الدم كما يمنع اللجام الدابة،  منعت ةقيعني بخر  "«فتلجمي» :قال" أو ما أشبه ذلك أو قطن
 هو :قالت" يعني تحت اللجام "«ثوباا  فاتخذي» :قال" قطن وال لجام وال غيرهما يفيد ال  "ذلك من أكثر هو :قالت
ا{هو الصب بقو   :، وال إقويا   م صبا  يعني تصب الد "ثجاا  أثج إنما ،ذلك من أكثر اجا  [النبت ( سور 14)] }َماء َثجَّ

 ،قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجاا " الدم من الهدايا واأل احي وغيرهايعني نهر  ال إ،وأف ل الحإ العإ و 
يعني  «عليهما قويت فإن ،عنك أجزأ صنعت أيهما ،بأمرين سآمرك» :-صلى هللا عليه وسلم- النبي- فقال

 «من الشيطانركضة "ستحا ة ي االيعن "هي نماإ» :فقال" بما تختار ن منهما «أعلم فأنت» قدرت على األمر ن
 هي إنما»، ال رب بالرجل، الركظة ال رب بالرجل كما في جاء في قصة أيوب، أصلها ال رب في األرض

 أجلسي كما تجلس الحائض ييعن «ضيفتحيَّ »يعني للتلبيس على المرأ  في عباداتها  «ركضة من الشيطان
لكن تنظر إلى أقرب الناس إليها  ،السناء تجلس ستة أو سبعة ، غالبءكغالب النسا «أيام سبعة أو أيام ستة»

ة ت سبعن كن يجلسن سبعة جلسوا   ،ةتفإن كن يجلسن ستة أيام جلست سوعماتها وخاالتها خواتها وأ اإلى أمه
تخيير إن شاء جلست لهي ل :شك، ومنهم من يقوللهذه ل (أو) :المناسب لنسائيها وبع هم يقولالعدد فتنظر في 

وعلى هذا تجلس ما  ،من النساء يجلس ستة وقسم يجلس سبعة فقسم ،تقسيملستة أو سبعة، ويقول النوون: هي ل
 رأيت فإذا بعد انقضائها اغتسلي ثم -أن من أمرك من الست أو السبع- هللا علم في» ئها إليهايجلسه أقرب نسا

ن كان أصله غي طهرت أي ا   «واستنقأت طهرت قد أنك -يعني علمت- ر مهموز استنقيتي و جوز الهمز وا 
ن قال بع هم: إنه لحن شاذ، ،هنا إيه الهمز معروف  ؟نعم "النبيئون " لكن الهمز معروف حتى في القراء : وا 

 إن جلست سبع، «ليلة وعشرين ثالثاا  أو» يعني إن جلست ست «ليلة وعشرين أربعاا  فصلي» ،عند العرب، نعم
في بعض النسخ  «تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلينثم »ليس المراد بذلك اليالي فقط  وأيامها

وتجمعين بين »تغتسلي، بحذف النون  تؤخرن، تعجلي، بحذف النون في جميع هذه الكلمات، تطهرن، وتصلي،
إن قويت على »يعني في هذه المد   «وصوميلين وكذلك ففعلي وتغتسلين مع الصبح وتص ،ففعلي الصالتين

 «إن قويت على ذلك» ، يعني كما قيل نظيره في الحجامةن خروح الدم ي عف البدن عن الصيامأل ؟لماذا «ذلك
أعجب األمر ن إليه، هذا األمر ال اني هو  «وهو أعجب األمرين إلي» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 

 ني: الجمع بال انيلي هو الو وء لكل صال ، واألمر لالجمع بين الصالتين بغسل واحد، واألمر األول ا
هذا أعجب األمر ن، ني الجمع بين الصالتين بغسل واحد يع ،من خمس الصالتين، وتغتسل  الث مرات، بدال  

وعلى كل حال الشيء المرج  أنه ال يلزمها أن  غتسال لكل صال  هو األمر ال اني،ن اال: إومنهم من يقول



نما  ،تغتسل لكل صال  ن جمعت واغت ائم،تتو ت لكل صال  كمن به حدث دوا  لت لكل صالتين فهذه هو سوا 
  .-عليه الصال  والسالم-األعجب إليه 

وقد تكلم  ،وفي إسناده ابن عقيل وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، "صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"
 هللا عبد عن يكوشر  جريج وابن ،الرقي عمرو بن هللا عبيد ورواه" نه في مرتبة الحسنلك ،فيه من قبل حفظه

 :يقول جريج ابن أن إال حمنة أمه عن عمران عمه عن طلحة بن محمد بن إبراهيم عن عقيل بن محمد بن
كما  ؟عمر أو عمرانهو هل  هؤالء ال قاتهذا يحصل من  وم ل "طلحة بن عمران والصحيح ،طلحة بن عمر

 و بن ع مان.مر ع :حينما قال: عمر بن ع مان وغيره يقول -رحمه هللا-حصل من مالك 
.................................... 

 ح

 ومالسسسسسسسك سسسسسسسسمى ابسسسسسسسن ع مسسسسسسسان عمسسسسسسسر 
 ح

 هو :حنبل بن أحمد قال وهكذا" قال: "صحيح حسن حديث هو :فقال الحديث هذا عن محمداا  وسألت :قال"
سح أحمد وقال ،صحيح حسن حديث دباره الدم بإقبال حيضها تعرف كانت إذا :المستحاضة في قاوا  قبالهو  وا   ا 

دباره ،أسود يكون  أن كانت  يخف فتجلس على تمييزها، تجلس عادتها على تمييزها إذا ،"الصفرة إلى يتغير أن وا 
 وفي ،حبي، أبي بنت فاطمة حديث على الحكم العاد  بالتمييز يعني "لها فالحكم" مميز ، إذا كانت ذات تمييز

ن" "،فإن دم الحيض أسود يعرف" :حدي ها يعني - تستحاض أن قبل معروفة أيام لها تحاضةالمس كانت وا 
عني إذا كانت معتاد  عملت ي "وتصلي صالة لكل وتتوضأ تغتسل ثم أقرائها أيام الصالة تدع فإنها -معتاد 
 هفي واتفقت العاد  مع التمييز حد، إذا كانت مميز  عملت بالتمييز، إذا كانت معتاد  ومميز  في آن وابالعاد 

ال ما في لكن اإلشكال لو اختلفت العاد  مع التمييز، عادتها ستة أيام فجاء في  ،إشكال؟ ما في إشكال إشكال وا 
وصار كغيره  ، م تغير لونه في ال ال ة األخير  ،ذلك وهو الذن كان يتتيها قبل ، ال ة أيام أسود يعرف له رائحة

ألنه هو الذن يحدد الفرق بين  التمييز  فمنهم من يرج  العاد  مع التمييز تاختلفيعني إذا  ،من أيام االستحا ة
بينما  لسادس والسابع وال امن ما في فرق ق بين الخامس وار وأما بقية األيام من غير تمييز فال ف ،العاد  وغيرها

بالتمييز على هذا  ا يعملهناك فرق بين األول وال اني وال الث وما بعدها من أيام وما قبلها من أيام، فعلى هذ
ن كانت " قبل االستحا ة ألن هذا لونه يز قر نة قوية على أن هذه عادتها شك أن التميالقول، وال  وا 

ثم تغتسل وتتوضأ لكل صالة  الصالة أيام أقرائها قبل أن تستحاض فإنها تدع ةالمستحاضة لها أيام معروف
ذا" نت معتاد  تعمل بعادتهاايعني إذا ك "وتصلي  الحيض تعرف ولم عروفةم أيام لها يكن ولم الدم بها استمر وا 
دباره الدم بإقبال يعني ليست معتاد  وال ذات تمييز، مالها عاد  معينة بتن كانت عادتها م طربة أو كانت  "وا 

يعني فترجع  "جحش بنت حمنة حديث على لها فالحكم" ، وال تمييز لها يعني ال يختلف لون الدم عندهاةئمبتد
سحاقصستة أو سبعة، ومح غالب نسائها إلى عاد  إن كانت معتاد  رجعت إلى  ل القول أو حاصل قول أحمد وا 

ن كانت غير معتاد  عملت بالتمييز همعادتها سواء كانت مميز  أو غير مميز   ن ك ،يقدمون العاد ، وا  نت اوا 
أبو حنيفة التمييز  غالب نسائها، ورج  بع هم التمييز على العاد ، ومنع   عملت بعاد غير معتاد  وال مميز 

 وال شك أنه جاء به ما يدل عليه. ،الدم عنده اختالفله قيمة  يعني ما ،لقا  مط
 بينها ماالصالة  تدع اهفإن ذلك على فدامت رأت ما أول في الدم بها استمر إذا المستحاضة :الشافعي قالو "

 أكثر لدما رأت فإذا" حيض أيام فإنها "ذلك قبل أو يوماا  عشر خمسة في طهرت فإذا ،يوماا  عشر خمسة وبين



 النساء تحيض ما أقل ذلك بعد الصالة تدع ثم ،يوماا  عشر أربعة صالة تقضي فإنها يوماا  عشر خمسة من
  "وليلة يوم وهو

وهو مذهب أبي حنيفة - العلم أهل بعض فقال ،وأكثره الحيض أقل في العلم أهل واختلف :عيسى أبو قال"
 وأهل الثوري  سفيان قول وهو" لكنه  عيف جدا   يثه حدوفي "عشرة وأكثره ،ثالثة الحيض أقل :-وصاحبيه

 أقل :رباح أبي بن عطاء منهم العلم أهل بعض وقال ،هذا خالف عنه وروي  ،المبارك ابن يأخذ وبه ،الكوفة
سح وأحمد والشافعي واألوزاعي مالك قول وهو ،يوماا  عشر خمسة وأكثره ،وليلة يوم الحيض  "عبيد وأبي قاوا 

شطر  إحداكن تمكث «ا ال تصليرههتمكث إحداكن شطر د»: لهذا القول بحديثتدل واس هذا قول الجمهور،
ذا عرف  عف  ،، لكن هذا الحديث ال ي بت هذا نصف الدهررها وال تصلي يعني خمسة عشر يوما  هد وا 

فيرجع الجانبين، إذا عرف  عف األحاديث من الجانبين، ال أحاديث الحنفية وال أحاديث الجمهور األحاديث من 
في النصوص يرجع فيها المطلقة واألحكام المسائل  ،في م ل هذا كغيره من المسائل أو من النصوص المطلقة

ذا وجد مد  أك ر حيض في  ظر ألقل حيض يقع في الوجود إذا وجد هذا جعل األقل،إلى العرف والعاد ، فإذا ن   وا 
إن أقل الحيض في الشهر ن مر   :هل نقول ،جع إليه، لكن بعض النساء ال تحيض في الشهر ن إال مر الوجود ر  

فيجعل  ؟ال يعلق عليه أحكام أو أن ما يخرح عن الحيض في كل شهر نادر جدا   ؟أو في ال ال ة األشهر مر 
ن وجد من و ، للعرف يوم وليلة، وأك ره خمسة عشر يوما   لكن أقل الحيض عند هؤالء نظرا   ،حي ها في كل شهر ا 

 .فال يلتفت إليه ،لكن هذا في غاية الندر  ،سبعة عشر وأتحيض ستة عشر 
 .سم

 ل هذا الباب.إيه كم   
 عفا هللا عنك. 

 :-تعالى مه هللارح-قال 
 ةالمستحاضة أنها تغتسل عند كل صالما جاء في  :باب

 أم استفتت: قالت أنها -رضي هللا عنه- عائشة عن عروة عن شهاب ابن عن الليث حدثناقال:  قتيبة حدثنا
 :فقال ؟الصالة أفأدعُ  ،أطهر فال أستحاض إني :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جحش ةابن حبيبة

 .صالة لكل تغتسل فكانت «صلي ثم فاغتسلي عرق  ذلك إنما ،ال»
 عند تغتسل أن حبيبة أم أمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن شهاب ابن يذكر لم :الليث قال :قتيبة قال
 .هي فعلته ءشي ولكنه ،صالة كل
 جحش بنت حبيبة أم استفتت :قالت عائشة عن عمرة عن الزهري  عن الحديث هذا ويروى  :عيسى أبو قال

 وروى  ،صالة كل عند تغتسل المستحاضة :العلم أهل بعض قال وقد ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 .عائشة عن وعمرة عروة عن الزهري  عن األوزاعي

 : -عالىرحمه هللا ت-يقول المؤلف 
عند انق اء  تقدم أن المرج  أنها تغتسل وجوبا   "ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صالة :باب"

على ما جاء في األحاديث السابقة، وما جاء  ،عادتها سواء كانت معتاد  أو مميز  أو عاملة بعد  غالب نسائها



نما  ،-عليه الصال  والسالم-أمر من النبي  لكن ليس فيه ،أنها تغتسل عند كل صال ، جاء في هذا الحديث وا 
 منها مما لم يفهمه غيرها.  منها، أو فهما   ااجتهاد  فيه أن أم حبيبة تغتسل عند كل صال  

ابن شهاب يرون الحديث عن  "عائشة عن عروة عن شهاب ابن عن الليث حدثناقال:  قتيبة حدثنا" قال:
نما هو يرويه  ،هذا بقادح وال با طراب عرو  وعمر ، وليس رويه عني وأحيانا   ،يرويه عن عمر  وأحيانا   ،عرو  وا 

أخت حمنة  جح، ابنة حبيبة أم استفتت :قالت أنها عائشةعلى األوجه ال ال ة، فالوجه األول: عن عرو  عن 
-وحمنة تحت طلحة، وأختهما ز نب أم المؤمنين تحت النبي  ،وكانت أم حبيبة هذه تحت عبد الرحمن بن عوف

: إنهن كلهن مبتليات بن حار ة، وبنات جح، ال الث قيلوكانت تحت ز د  ،-ه الصال  والسالمعلي
ما يدل  -رحمه هللا تعالى-وقد ذكر البخارن  ،بما فيهن ز نب أم المؤمنين ستحا ة،ستحا ة، مبتليات باالباال

ومنهم من  ، نبفإن ص  أن بنات جح، مستحا ات فهي ز  ،على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحا ة
فبلغن عشر نسو   -صلى هللا عليه وسلم-وقد عد العلماء المستحا ات في عصره  ،فهي ز نب ..سود ، :يقول

ألنه   بالبناء للمفعول "أستحاض إني :فقالت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جحش ابنةاستفتت أم حبيبة "
حيض بع هن ستت ،يعني مد  طو لة "أطهر فال" ف الحيض فهو مكتوب على بنات آدمالشيطان بخالن فعل م

من  ، ويكفر بهكغيره من المصائب تؤجر عليه -جل وعال-سبع سنين مستحا ة مسكينة، وهذا ابتالء من هللا 
يعني دم عرق انفجر  «عرق  ذلك إنما ال» :فقال ؟اضةمادامت االستح أفأدع" أتركوا الصال  "دعأفا"سيئاتها 

 .أم حبيبة تغتسل لكل صالة فكانت «وقت عادتك حتى يأتي صلي ثم فاغتسلي»
صلى هللا - هللا رسول أن شهاب ابن يذكر لم :الليث قال :قتيبة قال"الحديث مخرح في الصحيحين وغيرهما و 

يعني اجتهاد منها هي فال يجب  "هي فعلته شيء ولكنه ،صالة كل عند تغتسل أن حبيبة أم أمر -عليه وسلم
 على غيرها.

هذا الوجه ال اني، األول الزهرن عن عرو ، والوجه  "عمرة عن الزهري  عن الحديث هذا ويروى  :ىعيس أبو قال"
 ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جحش بنت حبيبة أم استفتت :قالت عائشة عن" ال اني الزهرن عن عمر 

بير والجمهور على أنه وبه قال ابن عمر وابن الز  "صالة كل عند تغتسل المستحاضة :العلم أهل بعض قال وقد
 ورون عن علي وابن عباس أنها تغتسل كل يوم غسال   ،حي ها انق اءإال مر  واحد  عند  ال يجب الغسل

من " :ه بع هما ، ورو "تغتسل من الطهر إلى الطهر" "،إلى الطهرمن الطهر " :، يعني جاء في الحديثا  واحد
لى الطهر" ف، واألصل:" هذا تصحيمن الظهر" :وقال بع هم، "الظهر ىالظهر إل  :وقال بع هم "من الطهر وا 

، وقال بذلك علي ال من الظهر إلى الظهر ليس بتصحيف، يعني وي، المانع من أن تغتسل في اليوم مر  واحد 
ر أرفق بها  ألنه وقت ألن الظه إنها تغتسل الظهر  :وقال الحسن وسعيد ا ،واحد أنها تغتسل غسال   وابن عباس

 انق اءمن األوقات، من الظهر إلى الظهر، والمرج  أنه ال يلزمها إال الغسل األول بعد  بخالف غيره دفء
 كليهما، وهللا أعلم.  "عائشة عن وعمرة عروة عن الزهري  عن" يعني الوجه ال الث "األوزاعي وروى " عادتها

 آله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد وعلى ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


